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Dette materiale udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan ikke danne grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af investeringsbeviser. Materialet 
er alene udarbejdet som orientering, og investorer opfordres til at søge fornøden professionel rådgivning inden køb eller salg af investeringsbeviser. Sparinvest påtager sig intet 
ansvar for den rådgivning, der ydes og dispositioner, der foretages eller undlades i forlængelse af dette materiale. Den/de nævnte afdeling (-er) er en del af Sparinvest SICAV. 
Investorer opfordres til nøje at gennemlæse vedtægter, prospekt, og anden relevant information om den pågældende afdeling inden et eventuelt køb af investeringsbeviser. Det 
relevante materiale er tilgængeligt på sparinvest.dk. Opmærksomheden skal henledes på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig afkast 
og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab. Især investeringer, der foretages på udenlandske markeder, er følsomme over for valutakursudsving, som 
kan forårsage enten stigninger eller fald i den investerede kapitals værdi. Fuld tilbagebetaling af investeret kapital er således ikke garanteret. Der tages forbehold for trykfejl, 
beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl i materialet. 

Strategi 
Global Value investerer globalt i aktier fra de udviklede markeder, jf. det gældende prospekt. Der investeres i aktier ud fra metoden 
value-investering, hvilket vil sige, at der efter en grundig analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som 
vurderes at kunne købes væsentligt under deres reelle værdi. En risikobevidst porteføljekonstruktion sørger for spredning af de under-
liggende aktier og en bred eksponering fordelt på sektorer og regioner. 
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Se afkast og nøgletal 

Høj inflation 
Ingen ændringer fra centralbankerne 
Markedsudvikling. Efter tre måneder i træk med pæne afkast 
tog aktiemarkederne en pause i maj, hvor MSCI World-indek-
set faldt 0,11%. Aktiemarkederne lå stille på trods af fortsat 
bedring af de globale økonomiske udsigter i takt med, at gen-
åbningen fortsatte i store dele af verden. Inflationstal fra april 
gav frygt for stigende inflation, der overskyggede den positive 
indvirkning på aktiemarkederne fra den gunstige økonomiske 
udvikling. I USA var inflationsraten i april 4,2% og i euroom-
rådet 1,6%. Den amerikanske centralbank så ingen grund til 
at justerer pengepolitikken, trods stigende inflation, og pe-
gede på kortsigtede drivkræfter bag den stigende inflation, 
såsom højere energiomkostninger og flaskehalse i forsy-
ningskæderne som følge af, at økonomierne åbner op igen – 
effekter der burde aftage, som året skrider frem. 
 
Amerikanske aktier var blandt de svageste af de største ak-
tiemarkeder og haltede efter markederne i Europa og Japan. 
I Europa steg aktierne mest, hvilket afspejlede forventningen 
om, at vaccineudrulningen endelig begyndte komme op i fart. 
Inden for Europa klarede de aktiemarkeder, der blev hårdest 
ramt af pandemien, sig bedst med lande som Italien, Spanien 
og Frankrig, der alle gav bedre afkast end Tyskland. 
 
Obligationsmarkederne reagerede heller ikke voldsomt på in-
flationstallene. Renterne på statsobligationer i både USA og 
Europa var stort set uændrede i måneden. 
 
Økonomisk følsomme råvarer som olie, kobber og jernmalm 
lå flade. Kobber og jernmalm er dog på deres højeste prisni-
veauer i et årti som følge af en kombination af stærk efter-
spørgsel og begrænset udbud. 

Value-aktier gav merafkast igen 
Porteføljen steg 2,93%, mens MSCI World-indekset faldt med 
0,11%. Den rotation mod value-aktier, der har været i gang 
siden fjerde kvartal af 2020, fortsatte efter en kort pause i 
sidste måned, og MSCI World Value-indekset endte med en 
stigning på 1,36% - mere end det brede markedsindeks, men 
mindre end porteføljen. Det var bemærkelsesværdigt, at va-
lue-aktierne klarede sig stærkt, selv om renten lå flad. Sti-
gende renter var ellers drivkræften bag den indledende fase 
af den rotation mod value-aktier, der startede sidste år. Meraf-
kastet for porteføljen i forhold til MSCI World-indekset skyldtes 
til dels value-eksponeringen, der nød godt af rotation, men 
der var også et væsentligt bidrag fra aktieudvælgelsen.  
 
Sektormæssigt var det Finans og Materialer, der var stærkest, 
hvilket afspejler deres følsomhed til den økonomiske udvik-
ling, samt Energi godt hjulpet af en 5% stigning i olieprisen. I 
bunden var det IT og den lidt teknologirelaterede sektor, For-
brugsgoder, der ellers viste gode takter i sidste måned, der 
stod for skud. 
 
Som beskrevet ovenfor var aktieudvælgelsen en væsentlig 
positiv bidragsyder til porteføljens merafkast. Den schweiziske 
industrivirksomhed, Rieter, var blandt aktierne med bedst af-
kast. Rieter, som producerer maskiner til forarbejdning af 
bomuld og tekstilfibre, nyder i øjeblikket godt af et stærkt op-
sving blandt sine kunder. Yamaha Motor, en japansk produ-
cent af små motorer til motorcykler og både, klarede sig også 
godt i kvartalet med god efterspørgsel, der løftede indtje-
ningsforventningerne. DXC Technologies var, trods IT-sekto-
rens svag måned, blandt de bedste aktier i porteføljen, da 
virksomheden viste yderligere fremskridt i deres forretnings-
mæssige turnaround. 
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